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Tiden er ved at løbe af med os, mener den norske professor i socialantropologi

Thomas Hylland Eriksen, der blandt andet anbefaler, at vi får lavet en tidspolitik.
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Den teknologiske revolution og informationssam-

fundet har fået tiden til at accelerere i en grad, så det

nu er på tide at sætte bremserne i, mener den nor-

ske professor i socialantropologi Thomas Hylland

Eriksen. Han udgav i 2001 bogen ’Øyeblikkets ty-

ranni’, hvori han skriver, at den teknologi, som egent-

lig skulle frigøre os, i stedet har gjort os til slaver: Vi

bruger mere og mere tid på det, vi egentlig skulle

spare tid på, samtidig med at de informationer, som

teknologien stiller til rådighed, ikke har gjort os mere

informerede, men tværtimod mere forvirrede.

Thomas Hylland Eriksen skriver, at informations-

overbudet har tætnet alle mellemrum, sådan at 

livet risikerer at blive en hysterisk serie af overbefol-

kede øjeblikke uden ’før-og-efter’. Både fortid og

fremtid bliver truet af øjeblikkets tyranni.

»Vi er kommet til at leve med en masse afbrudte

øjebliksbilleder og har svært ved at forholde os til

den historiske lineære tid. Ændringen i tidsoplevel-

sen har medført en enorm acceleration, større kom-

pleksitet og en større bredde på bekostning af dyb-

den. Når vi for eksempel er gået fra et fjernsyn med

kun én kanal til et fjernsyn med mange flere kanaler,

betyder det, at vi kan zappe og komme hurtigt ind i

en problemstilling og opleve noget dramatik, men

ikke nogen egentlig udvikling. Det bliver en slags

kundskabsformidling, der står stille i rasende fart.

Det er en tendens, vi finder i både arbejdslivet og i

familielivet«, siger Thomas Hylland Eriksen.

Han gør en del ud af at understrege, at han hver-

ken er kulturkonservativ eller –pessimistisk. Bogen

udspringer ikke af en drøm om et samfund uden in-

ternet og har ikke som mål at afskaffe informations-

samfundet, men at skabe en forståelse for dets util-

sigtede bivirkninger.

Dårligere forskning

»Jeg tror for eksempel, at e-mailen er en svøbe for

det postmoderne menneske; det er blevet så let at

belaste folk. I informationssamfundet er der en

masse afsendere, der kæmper om vores opmærk-

somhed. Jeg tror, at ligesom den industrielle revolu-

tion førte fattigdom og andre utilsigtede ting med

sig, så har også informationsrevolutionen nogle util-

sigtede bivirkninger. Men det er ikke teknologien i

sig selv, der skal bekæmpes, men nærmere måden

vi bruger den på. Vi må slet og ret have en tidspoli-

tik, hvor langsomhed bliver en værdi på samme

måde som en økonomisk værdi. Det er en del af en

miljøpolitik. Ligesom vi skal beskytte os mod forure-

ningen, skal vi have en tidspolitik, som beskytter os.«

Thomas Hylland Eriksen skelner mellem to former

for tid – den hurtige og den langsomme tid – og når

hurtig og langsom tid mødes, så vinder den hurtige:

»Den hurtige tid hører sammen med aktiviteter,

der stort set er styret udefra. En masse småting, som

man skal have gjort, og som gør, at man ikke får den

tilstrækkelige ro til at gøre det, man skal: Vi får ikke

gjort det, vi skal, fordi vi må gøre noget andet først.

Og det modsatte er den langsomme tid, der hænger

sammen med aktiviteter, der kommer indefra, og

hvortil man tager den tid, som aktiviteten kræver.

Når hurtig og langsom tid mødes, vinder den hur-

tige. Det er dårligt i forhold til at tænke sig om eller

lave unyttige ting. I vores dagligdag som forskere er

det meget sjældent, at vi har lejlighed til at bruge

den tid, tingene kræver. For eksempel at læse en

tekst. Kvaliteten af den forskning, der bliver udført, er

simpelthen blevet dårligere. Der er mindre dybde og

større bredde, mange flere referencer, men færre

gennemtænkte tanker. Det er noget, man genfinder

på mange andre områder. Der er en generel rastløs-

hed, som kendetegner mange af vores aktiviteter i

vores del af verden.«

I bogen fremhæver du, at hvor det i oplysnings-

projektet handlede om at indsamle viden, så hand-

ler det nu om at fravælge viden. Hvordan ser det op-

lyste menneske ud i dag?

»Det er et meget vigtigt spørgsmål, for det har

noget at gøre med, hvordan vi kan navigere i et flow

af information. Når man ser på nyhedsudviklingen,

så er der en tendens til, at godt nok bliver vi infor-

merede, men vi får ikke den tilstrækkelige baggrund.

Vi får ikke en kontekst at sætte disse fragmenterede

hændelser ind i. Det kræver god tid at læse sig til. Så

det oplyste menneske i dag er ikke det, der skaffer

sig mest mulig kundskab, mest mulig information,

men det menneske, der har gode filtre, der har en

socialt og kulturelt udviklet dømmekraft, som gør

det muligt at skille væsentligt fra uvæsentligt, og har

et arkivsystem, der gør det muligt at sortere og

gemme informationerne, så de kan indgå i en sam-

menhæng.«

Kan man ikke gå glip af væsentlige ting ved at

forsøge at afskære sig fra det uvæsentlige?

»Det er klart, det er ikke entydigt. Noget af det, der

kendetegner tidsoverskud, er, at man lader sig ud-

»I vores dagligdag som forskere er det
meget sjældent, at vi har lejlighed til at
bruge den tid, tingene kræver. For
eksempel at læse en tekst. Kvaliteten 
af den forskning, der bliver udført, er
simpelthen blevet dårligere.«
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sætte for tilfældigheder. I dag sker der for eksempel

en komprimering af studieforløbet på universite-

terne, så man skal gøre alting hurtigere. Måske får

man sin eksamen hurtigere, men prisen for dét er, at

man mister muligheden for at vandre omkring i bib-

liotekerne og selv finde nogle bøger, tage nogle

blindveje, prøve at fejle. Det er umuligt i dag med de

stramt tilrettelagte studieforløb. Man taler jo ofte om

en informationsjungle. Hvis vi holder fast i den me-

tafor, så kan man sige, at det er en jungle, vi bevæger

os ind i, men i stedet for at prøve at kortlægge hele

junglen, så skal vi hver især prøve at finde vores sti

og give afkald på en masse, som også kunne have

været interessant. Man kunne bruge et halvt år på at

læse og forstå Hegel i stedet for at læse en hel

masse indledninger«, siger han.

Ingen standardløsninger

I bogen opremser han en lang række bud på, hvad

det enkelte menneske kan gøre for at vinde tiden til-

bage, men han fremhæver, at der ikke er en stan-

dardløsning, der passer alle:

»Nogen elsker at have meget at gøre og har en

egen glæde ved at gøre mange ting på én gang og

kunne ikke tænke sig det anderledes. Stress og ud-

brændthed skyldes jo heller ikke, at man ikke har

meget at lave, men at man ikke får gjort det, man

skal. Jeg tror heller ikke på løsninger med at flytte på

landet og dyrke gulerødder og holde kaniner. For de

fleste vil det ikke være rigtigt. Men generelt gælder

det om at skaffe sig nogle mellemrum i arbejdstiden,

tage et møde med sig selv, måske en time hver dag,

hvor man ikke gør andet. Det er i mellemrummene,

vi kan være kreative. Når tingene sker alt for hastigt,

så sker der i virkeligheden ingenting. Man får ikke

den tid, der er nødvendig for at være kreativ. Det er

først, når der ikke sker noget specielt, at noget sker.«

Tror du i virkeligheden på, at det er muligt at

bremse den her acceleration?

»Ja, alt er muligt. Enkeltlande, enkeltgrupper og

enkeltpersoner kan gøre meget for at lave en mod-

kultur til den dominerende teknokapitalisme. Der er

bevægelser i gang, som for eksempel ’Simple Living’.

Der er en meget stor interesse for det her blandt de

mest forskellige mennesker for at finde løsninger.

Det handler om at genvinde kontrollen over sit eget

liv. Vi bliver styret af så mange ting, at vi ofte føler, at

der er stor afstand mellem det, vi faktisk gør, og det,

vi burde have gjort. I Italien har de to bevægelser,

der er interessante i denne sammenhæng. Den ene

er ’Slow Food’: Restauranter kan søge medlemskab

af bevægelsen, hvis kriterium for optagelse er, at ma-

den er hjemmelavet, at den laves langsomt, og at

den er baseret på lokalt producerede råvarer. Og

som bevis på, at man opfylder disse kriterier, får man

lov til at smykke sig med et sneglesymbol. Man har

også den bevægelse, der hedder ’Citta Slow’, lang-

somme byer, der er en international bevægelse, hvor

små byer i forskellige europæiske lande forsøger at

leve op til forskellige kriterier om at leve langsomt,

vægte livskvalitet, give børn en god opvækst – italie-

nerne har jo generelt slet ikke tid til at få børn læn-

gere –  og den slags positivt samvær holder de op

mod den effektivitet, som ingen bliver lykkeligere af.

Så vi ser helt klart modreaktioner. Men det er klart,

at hovedstrømningen går mod mere og mere acce-

leration, og vi ser det også brede sig ikke bare i ar-

bejdslivet og familielivet, men også i folks fritid, hvor

det forventes, at man har en hel masse fritidsaktivi-

teter, som er klart afgrænsede, og som har et navn.

For eksempel at gå i fitness-center i stedet for at

spadsere eller jogge en tur.«

Men en af gevinsterne ved den her accelererende

tid er, at vi hæver levestandarden. Og hvis vi får

mere tid, så får vi vel også mere tid til at bruge

penge?

»Det er et interessant spørgsmål. Al erfaring viser,

at det jo stort set er umuligt at nedsætte vores leve-

standard, men jeg tror, at tiden er inde til at forsøge.

Jeg tror ikke, at vi skal appellere til folks dårlige sam-

vittighed. Når man ser interviews med store er-

hvervsmænd eller politikere, så taler de altid om dét,

som de gerne ville have haft mere tid til. De har

åbenbart svært ved at leve i overensstemmelse med,

hvad de har lyst til. Men man kunne måske forestille

sig, at de ting, som man skulle have mere tid til, ikke

behøvede at være så omkostningskrævende. For mit

eget vedkommende, så spiller jeg – alt for lidt – kla-

rinet og saxofon, det koster næsten ingenting. Jeg er

også alt for lidt på min families landsted. Den største

del af Norges befolkning har adgang til en hytte, men

vi er der alt for lidt. Problemstillingen er relevant.

Man må finde en balance. Jeg har ikke noget funda-

mentalistisk syn på hastigheden. Det er jo storartet at

kunne gøre ting hurtigt og effektivt, men hvis vi mi-

ster evnen til at skelne mellem det hurtige og det

langsomme, så har vi også mistet evnen til at fore-

tage kvalitative vurderinger.« y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk
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»Det er jo storartet at kunne gøre ting
hurtigt og effektivt, men hvis vi mister
evnen til at skelne mellem det hurtige
og det langsomme, så har vi også
mistet evnen til at foretage kvalitative
vurderinger.«

Thomas Hylland Eriksen 
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